
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik Brandfugemasse er en silikatbaseret fugemasse.

ANVENDELSE
Bostik Brandfugemasse anvendes til tætning omkring skorstene, rørgennemføringer, ventilationskanaler, centralvarmeanlæg osv. 
Modstår temperaturer op til +1200ºC. Må ikke anvendes til bevægelsesfuger.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fugeoverfladerne skal være rene og fri for løse partikler. Påføres med fugesprøjte og fugen glattes med et passende værktøj. OBS! 
Hvis fugen skal modstå fugt og vand, skal den topforsegles med Bostik Silikone Byg, Hybrid Byg 2620 eller Uretan Byg 2637.

SIKKERHED
Er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarlig. For yderligere information � se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, ligesom vores anvisninger og 
anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til 
hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsme-
tode og opnå bedst ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets 
anvendelse. muligt resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger 
udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget.
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PRODUKTDATABLAD
HEAT SEAL 1200



TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Polymeriseret silikat

Konsistens: Smidig pasta

Hærdesystem/metode: Vandet fordamper

Arbejdstemperatur: +5º til +30ºC

Densitet: 2 kg/leter

Rengøring: Vand

Reparationsmasse: Samme materiale

Farve: Sort

Lagring: 1 år, frost frit og i uåbnet 
emballage

Egenskaber efter påføring

Hårdhed: Hård (som cementpuds)

Overmalingsbar: Ja
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